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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ Δ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 60.000,00€ ΜΗ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 23%
Αλαθνηλψλνπκε φηη ην Σ.Δ.Ι. Λακίαο πξνθεξχζζεη Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ
Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, πξνυπνινγηζκνχ Δμήληα Υηιηάδσλ
Δπξψ «60.000,00 Δπξψ» κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%, γηα ηελ
«Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Καζαξηφηεηαο ησλ Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Σ.Δ.Ι. Λακίαο ζε Ιδησηηθφ πλεξγείν Καζαξηζκνχ» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1.2.2011 έσο 2.7.2011.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηηο παξαθάησ Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.
Κιεηζηέο πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο θαη Πξσηνθφιινπ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο, κέρξη ηηο 21.1.2011

εκέξα

Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 π.κ., εκέξα θαη ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ θιεηζηέο κέρξη ηελ απνζθξάγηζή
ηνπο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο
(Απφθαζε πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο αξηζκ. 207/16-3-2000). Όπνηνο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο επηζπκεί λα παξαζηεί ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα ην
δειψζεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Η επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ
κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, νθείιεη λα θαηαζέζεη ηε ζρεηηθή ηεο εηζήγεζε
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Παξαξηήκαηνο Άκθηζζαο κέρξη ηηο 24.1.2011.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Οη πξνζθνξέο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ
Σ.Δ.Ι. Λακίαο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ
επηζπλάπηνληαη

θαη

απνηεινχλ

αλαπφζπαζην

κέξνο

ηεο

παξνχζαο

Γηαθήξπμεο.
Οη ρψξνη ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη λα θαζαξίδεη ν αλάδνρνο είλαη νη εμήο:
Α. Κηίξην ΣΔΦ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 4.160,00η.κ. Όινη νη ρψξνη ηζνγείνπ
(2.610,00η.κ.) θαη 1νπ νξφθνπ (1.550,00η.κ.), νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ:
Α. 11 Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο 690η.κ.
Β. Ακθηζέαηξν 138η.κ.
Γ. Γηάδξνκνη 1.294η.κ.
Γ. Σξηάληα (30) Σνπαιέηεο 200η.κ.
Δ. Γψδεθα (12) Δξγαζηήξηα 1.468η.κ.
η. Γξαθεία 370η.κ.
Β. Νέν Γηνηθεηήξην
Α. Γξαθεία Ιζνγείνπ 788η.κ.
Β. Υψξνη Τγηεηλήο – Γηάδξνκνη – θάιεο θ.ι.π.
Γ. Τπφγεην (αξρείν θ.ι.π.) 147η.κ.
Γ. Γηάδξνκνη θαη θάιεο 675η.κ.
Σα γξαθεία ηνπ Α΄ Οξφθνπ θαη νη ηνπαιέηεο ζα θαζαξίδνληαη απφ ηηο
θαζαξίζηξηεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο.
Γ. Κηίξην .Δ.Τ.Π. ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 4.160η.κ. Όινη νη ρψξνη ηζνγείνπ
(2.610η.κ.) θαη 1νπ νξφθνπ (1.550η.κ.).
Α. Δπηά (7) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 560η.κ.
Β. Δλλέα (9) εξγαζηήξηα 1.230η.κ.
Γ. Δίθνζη Ορηψ (28) γξαθεία 462η.κ.
Γ. Ακθηζέαηξν 140η.κ.
Δ. Υψξνη Τγηεηλήο (46 ηνπαιέηεο, 10 ληνπδηέξεο, ληπηήξεο θ.ι.π.) 310η.κ.
Σ. Γηάδξνκνη 1.458η.κ.
Γ. Πεξηβάιισλ Υψξνο
Πιαθφζηξσηνη Γηάδξνκνη θαη πιαηείεο, δξφκνη θαη ινηπνί αθάιππηνη ρψξνη.
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Δ. Κηίξην Βηβιηνζήθεο (Ιζφγεην 1.784η.κ., 1νο Όξνθνο 1.006η.κ.), ην νπνίν
πεξηιακβάλεη:
Α. Γξαθεία 648η.κ.
Β. Βηβιηνζήθεο – Αλαγλσζηήξηα 900η.κ.
Γ. Ακθηζέαηξν 350η.κ.
Γ. Γεθαπέληε (15) Σνπαιέηεο.
Δ. Γηάδξνκνη θαη θάιεο 812η.κ.
Σ. Τπφγεηνη Υψξνη 1.000η.κ. (Απνζήθεο, Υψξνο Φσηνηππηθψλ θ.ι.π.).
Σ. Παιαηφ Γηνηθεηήξην
1. Όινο ν ρψξνο ηνπ ηζνγείνπ ζπλνιηθήο Δπηθάλεηαο 1.790η.κ., ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη:
Α. Γξαθεία 360η.κ.
Β. Ακθηζέαηξν 420η.κ.
Γ. Γέθα (10) ηνπαιέηεο 45η.κ.
Γ. Ηκηαίζξηνο Υψξνο 150η.κ.
Δ. Γηάδξνκνη θαη θάιεο 675η.κ.
2. Όινο ν ρψξνο ηνπ 1νπ Οξφθνπ (γξαθεία θαη ηνπαιέηεο) ζπλνιηθήο
επηθάλεηαο 1.800η.κ. πεξίπνπ.
Α/Α
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Γάπεδα
Γάπεδα
Μνθέηεο

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ

Καζαξηζκφο
κε
ζάξσζξν,
ζθνπγγάξηζκα.
πληήξεζε κε κεραλή γπαιίζκαηνο.
Καζαξηζκφο
κε
απνξξνθεηηθή
ζθνχπα
Ξεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο κε
απνξξνθεηηθή ζθνχπα θαη πέξαζκα
κε θαζαξηζηηθφ πγξφ.

Καζεκεξηλά
Δβδνκαδηαία
Καζεκεξηλά
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Έπηπια θαη εμνπιηζκφο
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Σνπαιέηεο

Καζάξηζκα
θαη
απνιχκαλζε
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο εηαηξίαο
Henkel GV. Σνπνζέηεζε
ραξηηψλ
πγείαο , ράξηηλεο πεηζέηεο ρεξηψλ θαη
πγξφ ζαπνχλη.

Καζεκεξηλά
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Ακθίπιεπξνο
Καζαξηζκφο
κε
θαζαξηζηηθφ πγξφ, ζε φια ηα θηίξηα
ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο.

Μεληαία

6

Ταινπίλαθεο φισλ ησλ
θνπθσκάησλ
εζσηεξηθψλ
θαη
εμσηεξηθψλ.
Πίλαθεο
Γηδαζθαιίαο
Αηζνπζψλ
θαη
Δξγαζηεξίσλ.
Απνξξίκκαηα
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Κάιαζνη αρξήζησλ
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Καζεκεξηλφ Καζάξηζκα κε θαηάιιεια
πιηθά πνηφηεηαο, πνπ δελ επηθέξνπλ
θζνξέο ζηνπο πίλαθεο αηζνπζψλ
Μεηαθνξά
ζε
ζαθνχιεο
ζηνπο
ρψξνπο απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ.
Άδεηαζκα θαη ηνπνζέηεζε λέσλ
ζαθνπιψλ

Δβδνκαδηαία

Καζεκεξηλά
Καζεκεξηλά
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε :
Υξήζε κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ.
Σα απνξξππαληηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη ηεο απνιχηνπ
έγθξηζεο ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη πδξνρισξηθφ νμχ, ζα
είλαη αδξαλνπνηεκέλν θαη απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ
πξντφληνο.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνμηθψλ θαη κε νηθνινγηθψλ πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ. Σν θαζαξηζηηθφ πγξφ λα είλαη βαθηεξηδηνθηφλν έλαληη
βαθηεξίσλ gram (+) θαη (-) κπθεηνθηφλν , ηνθηφλν ( HIV θαη HBV ) θαη
κπθνβαθηεξίδην θαηά ηεο θπκαηίσζεο . Ν κελ είλαη εξεζηζηηθφ γηα ηα κάηηα
θαη ην αλαπλεπζηηθφ , λα πεξηέρεη ιαδεχδεο , λα έρεη επράξηζηε νζκή , λα
κελ είλαη νμεηδσηηθφ θαη δηαβξσηηθφ θαη λα έρεη άδεηα απφ ηνλ ΔΟΦ. Σα
πιηθά θαζαξηζκνχ λα είλαη ππναιιεξγηθά , νηθνινγηθά , κε ηνμηθά , λα κε
μεβάθνπλ ινχζηξα , λα κε ζακπψλνπλ ην πάησκα θαη λα ειίλαη άνζκα .
Οζνλ αθνξά ηε ρισξίλε λα είλαην επψλπκεο εηαηξείαο θαη λα αλαγξάθεηαη
ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ππνρισξηψδεο λάηξην 4%.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ζα πξνθαιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο
(ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο, απνρεηεπηηθέο θ.ι.π.) ιφγσ θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ
κεραλεκάησλ θαζαξηζκνχ, απξνζεμίαο ησλ ζπλεξγείσλ ή απφ ηε ρξήζε
δξαζηηθψλ ρεκηθνηερληθψλ νπζηψλ, ζα επηδηνξζψλνληαη άκεζα κε δαπάλε
θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
Σα απαηηνχκελα γηα ηελ θαζαξηφηεηα πιηθά, θαζψο θαη ηα άιια αλαιψζηκα
είδε φπσο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, ραξηί πγείαο , ράξηηλεο πεηζέηεο
ρεξηψλ , πγξφ ζαπνχλη , βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Η ππεξεζία ζα επηβιέπεη ην έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο κε εηδηθή επηηξνπή θαη
ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεη φηη ε θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ δελ γίλεηαη
θαλνληθά, ηφηε κπνξεί λα επηβάιιεη ζηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, πεξηθνπή ακνηβήο, πνηληθή ξήηξα ή θαη θαηαγγειία ηεο
ζχκβαζεο κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ (αλαδφρνπ) πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνζνχ δχν
ρηιηάδσλ (2.000) επξψ , πνπ ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζα εθπίπηεη ππέξ
ηνπ ΣΔΙ Λακίαο .
Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη ζηε πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληνο αλαιπηηθά ε
ρεκηθή ζχλζεζε ηνπ θάζε πξντφληνο , πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ
θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ .
Η αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ
απνδνρψλ , νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ..Δ. , ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ
σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ
αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία.
Δλλνείηαη φηη ε θαζαξηφηεηα αθνξά φιν ην ρψξν ησλ παξαπάλσ θηηξίσλ
(έδξαλα, πεξβάδηα, ηνίρνπο, ηαβάληα, παινπίλαθεο φισλ ησλ θνπθσκάησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θ.ι.π.)
Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δελ ζα
είλαη κηθξφηεξνο ησλ έμη (6) αηφκσλ.
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Σ.Δ.Ι.
Λακίαο θαη βαζηθά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο.

4

Ο αλάδνρνο ζα εθδίδεη κεληαία Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη ζα ην
ζπλνδεχεη κε θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη ην ΣΔΙ ζα
πξνβαίλεη ζηε πιεξσκή ηνπ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζην Σκήκα Μηζζνδνζίαο, Απνδεκηψζεσλ, Πξνκεζεηψλ & Πεξηνπζίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.
Λακίαο, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηει. 22310 – 60158 θαη 22310 –
60105 θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΙ Λακίαο http://www.teilam.gr.

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Ι. Λακίαο

Καξθάλεο ηαχξνο
Καζεγεηήο
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